
Zápis z jednání Sdružení studentů, rodičů a přátel školy při 
GYMNÁZIU A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLY  

ze dne 16. 9. 2014 

Přítomni: 

p. Zvolánek, p. Lobová, p. Maryšková, p. Kubík, p. Vaníčková, p. Korábová, 
p. Poláková, p. Landsmannová, p. Dufek, p. Povolný, p. Nývltová, p. Šlerková, 
p. Šrutová, p. Hoideker, p. Suchardová, p. Halík, p. Čechtická, p. Kratochvíl, 
p. Mikulová, p. Pešek 

Hosté: p. Šťastný   

Omluveni: 

p. Janata, p. Tůmová, p. Nečasová, p. Vondrášek 

Program: 

Zahájení jednání Rady rodičů – předseda Ing. Zvolánek 

Prezence – samostatně, účast 20 členů + 1 host 

Úvodní slovo: předseda Ing. Zvolánek přivítal všechny členy včetně nových zástupců 
tříd prvních ročníků 

- vysvětlil novým členům princip schůzí, které svolává každý druhý měsíc (září, 
listopad, leden, březen, květen) – možnost svolání i mimořádné schůze 

- návrh na schválení příspěvků 650,- Kč za každého studenta (včetně studujících 
sourozenců na škole) 

- dle současných stanov Rada SRPŠ odhlasovala všemi přítomnými dle 
prezenční listiny příspěvek pro školní rok 2014/2015 ve výši =650,- Kč na 
každého studenta 

Příspěvek bude zasílán na bankovní účet SRPŠ – ČSOB a.s. Liberec číslo účtu: 

186043411/0300 (podrobnosti na webu školy) 

- v roce 2015 budou připraveny nové Stanovy dle právní legislativy a NOZ pro spolky. 

1) Zpráva – přednesl ředitel Mgr. Šťastný:  

a) zahájení nového školního roku 2014-2015 

b) první třídní schůzky – od 16.00 hodin 19. 11. 2014 

c) druhé třídní schůzky – od 16.00 hodin od 15. 4. 2015 – probíhají vždy v den 
pedagogické porady 

d) podzimní prázdniny – od 27. 10., 29. 10. 2014; 30. 10. 2014 a 31. 10. 2014 
ředitelské volno. 

e) termín pro maturitní plesy   – 9. 1. 2015 – 4. B. a Oktáva  



– 13. 2. 2015 – 4. A. a 4.M.  

f) 06/2015 – jazykový zájezd do ANGLIE je obsazena 

g) ostatní termíny a akce jsou umístěny na školním webu: www.jergym.cz  

h) informace od pana ředitele, že 4. 4. 2014 byli studenti pedagogické školy testováni 
na vědomosti z celé ČR jako odborné školy a získali 1. místo 

2) Vzdání se členství v SRPŠ – pan Hejzlar se dne 2. 9. 2014 vzdal členství – nutno 
zvolit nového člena.  

3) Harmonizační dny – 17.–19. září 2014 – vybráno ze SRPŠ 14 400,- Kč jako 
příspěvek pro studenty na ubytování (120 studentů á 120,- Kč) 
4) Žádosti – předává se Ing. Zvolánkovi – předsedovi spolku SRPŠ 
 
5) Uzavření školního roku 2013/2014 ke dni 31. 8. 2014 bude provedeno jako 
podklad pro Výroční zprávu do 30. září 2014 Ing. Zvolánkovi a poté bude vyvěšena 
na webu školy. 
 
6) Informace pana předsedy Ing. Zvolánka, že svoji funkci chce předat ke dni 30. 
června 2015 – v průběhu měsíce března roku 2015 dá Rada nový návrh na předsedu 
a návrh na schválení nových Stanov, které budou k 1. 3. 2014 připraveny.  
 
7) Diskuse 

 
 

Příští schůze bude 18. 11. 2014 v 16.00 hodin  
(termíny schůzí jsou k dispozici na webu školy) 

 

Zápis zapsal: Ing. Petr Kubík 

 

Vyhotovila: Mgr. Petra Lobová 

 

Dne 16. 9. 2014 

http://www.jergym.cz/

